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Nový start do života
pro rodinu s devíti dětmi
Na sociální pracovníky obce se obrátila rodina s devíti nezletilými dětmi, která
se ocitla po ztrátě bydlení v nepříjemné
situaci. Rodinný domek rodiny vyhořel
a obec, ve které rodina žila, poskytla jejím
členům náhradní avšak provizorní bydlení
v bývalém zdravotním středisku. Podporu
a pomoc poskytli i místní občané a rodině
pomohli s vybavením prostor nábytkem,
zajistili oděvy a poskytli elektroniku. S pomocí starostky obce se rodina obrátila na
sociální pracovníky obce s rozšířenou působností, ve které měla tato rodina hlášené
trvalé bydliště. Oba manželé měli zdravotní
problémy, pobírali invalidní důchody a další dávky. Sociální pracovníci obce z rozšířenou působností provedli v místě bydliště rodiny opakované sociální šetření, při
kterém navštívili rodinu, vyptávali se na
její problémy a potřeby, s rodinou byla domluvena další opakovaná spolupráce. Sociální pracovníci domluvili rodině kontakt
s dalšími institucemi jako Úřad práce ČR
a Potravinová banka Vysočina, která rodině opakovaně poskytovala potravinovou
a materiální pomoc. Obec, ve které rodina
žila, se snažila přeměnit nebytové prostory
na bytové, nicméně z hlediska finančních
nákladů, nebyla tato varianta možná a rodina zde mohla zůstat pouze časově omezenou dobu. Sociální pracovníci proto po
vzájemné domluvě s rodinou pomohli zažádat o přidělení bytu 2 + 1 a rodina se nakonec přestěhovala z provizorního bydlení do
bytu v místě svého trvalého bydliště, kde
také sídlí sociální pracovníci, kteří s rodinou pravidelně pracují. Při dalších konzultacích s rodinou a rozhovorech se starostkou
obce, kde rodina původně žila, vyplynuly
na povrch jiné problémy například, že rodina dluží finanční prostředky mnoha občanům v původní obci (finanční prostředky
si půjčovali na chod domácnosti, nicméně
půjčené finanční prostředky nevrátili). Sociální pracovníci zjistili, že je proti rodině
vedeno 27 exekučních řízení (otec jích má
14 a matka 13), rodině byly poskytnuty rady
ohledně finančního hospodaření, pomoc
s řešením jejich dluhů. Rodina fungovala
v ostatních záležitostech v obci bezproblé-

Sociální pracovník jako pomocník a průvodce v nelehké životní situaci
mově, děti navštěvovali pravidelně školu,
dle slov třídní učitelky byly slušně vychované a skromné. Po přestěhování rodiny do
místa trvalého bydliště byla sociálními pracovníky oslovena ředitelka jedné z místních
základních škol, která přijala všechny děti
školou povinné. Rodiče se rozhodli, že nejmladší dcera v předškolním věku se bude
vzdělávat v domácím prostředí. S manželi
byl domluven splátkový kalendář na úhradu dlužné částky za komunální odpad vůči
městu, která vznikla za předešlé roky, kdy
ve městě rodina nebydlela. Po přidělení sociálního městského bytu byly rodinou nastaveny pravidelné schůzky na odboru sociálních věcí, které jsou podmínkou užívání
takového bytu. Během několika měsíců si
matka dětí našla zaměstnání v Praze, neboť
rodina má několik exekucí a chtěla se s novým startem v životě postavit i těmto nepříjemným okolnostem. O chod domácnosti se staral otec za pomoci všech dětí. Otec
dětí pravidelně docházel na městský úřad,

vše probíral se sociálními pracovníky, dokládal platby za nájem a úhradu za komunální odpad. Informace ze školy byly a jsou
doposud zcela pozitivní, děti si ve škole
velmi dobře zvykly na větší školní kolektiv,
studijní výsledky mají v lepším průměru. Ke
konci roku se zdravotní stav otce dětí velmi zhoršil a začátkem ledna následujícího
roku zemřel. Matka tak byla nucena ukončit zaměstnání v Praze a zůstala s dětmi
doma. Sociální pracovníci pomohli matce
při vyřízení vdovského a sirotčího důchodu.
Nejmladší dcera nastoupila v září do první
třídy a matce v současné době nic nebrání v hledání zaměstnání na částečný nebo
plný pracovní úvazek. Nájemní smlouva je
rodině prodlužována, neboť vše probíhá
dle předem nastavených pravidel. Sociální pracovníci obce s rodinou dále pracují
a poskytují matce tzv. sociální poradenství.
I přes nepřízeň osudu a ztrátu člena rodiny se tak rodina postupně staví na nohy
a začíná nový život.
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Kdo jsou sociální pracovníci na obcích?
Sociální pracovníci obce sídlí na sociálním odboru obce, provádí sociální šetření, zabezpečují sociální agendu, poskytují sociálně právní
poradenství, analytickou, metodickou a koncepční činnost v sociální oblasti, depistážní

činnost, poskytují krizovou pomoc, sociální poradenství a sociální rehabilitaci, zjišťují potřeby
obyvatel obce a kraje a koordinují poskytování
sociálních služeb. Na sociální pracovníky obce
se může obrátit jednotlivec nebo skupina osob

v nepříznivé sociální situaci, kteří nezvládají
vyřešit svoji situaci sami. Sociální pracovník je
pomocník a průvodce v nelehké životní situaci
člověka, jeho cílem je, aby člověk s jeho pomocí konkrétní životní situaci zvládl.
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Fotografie z provizorního bydlení rodiny

Úřad
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem
Městský úřad Golčův Jeníkov
Městský úřad Havlíčkův Brod
Městský úřad Hrotovice
Městský úřad Humpolec
Městský úřad Chotěboř
Městský úřad Jaroměřice nad Rokytnou
Městský úřad Jemnice
Magistrát města Jihlavy
Městský úřad Kamenice nad Lipou
Městský úřad Ledeč nad Sázavou
Městský úřad Moravské Budějovice
Městský úřad Náměšť nad Oslavou
Městský úřad Nové Město na Moravě
Městský úřad Pacov
Městský úřad Pelhřimov
Městský úřad Počátky
Městský úřad Polná
Městský úřad Přibyslav
Městský úřad Světlá nad Sázavou
Městský úřad Telč
Městský úřad Třebíč
Městský úřad Třešť
Městský úřad Velká Bíteš
Městský úřad Velké Meziříčí
Městský úřad Žďár nad Sázavou

www.bystricenp.cz
www.golcuv-jenikov.cz
www.muhb.cz
www.hrotovice.cz
www.mesto-humpolec.cz
www.chotebor.cz
www.jaromericenr.cz
www.mesto-jemnice.cz
www.jihlava.cz
www.kamenicenl.cz
www.ledecns.cz
www.mbudejovice.cz
www.namestnosl.cz
www.nmnm.cz
www.mestopacov.cz
www.mupe.cz
www.pocatky.cz
www.mesto-polna.cz
www.pribyslav.cz
www.svetlans.cz
www.telc.eu
www.trebic.cz
www.trest.cz
www.velkabites.cz
www.velkemezirici.cz
www.zdarns.cz

566 590 342
569 435 317
569 497 143
568 838 539
565 518 152
569 641 142
568 408 015
568 450 221 (kl. 103)
565 591 710
565 432 509
569 729 556
568 408 368
568 619 170
566 598 425
565 455 152
565 351 341
561 034 908
567 559 221
569 430 816
569 496 678
567 112 441
568 896 261
567 584 926
566 789 152
566 781 021
566 688 333

Podrobné informace týkající se sociálního poradenství vám poskytne pracovnice na úseku sociální práce KrÚ Kraje
Vysočina Mgr. Karolína Guhl na tel. 564 602 847. Více informací naleznete na www.kr-vysocina.cz/socialniportal.asp,
pod záložkou sociální práce.

